
Analiza Funkcjonalna + Topologia
WPPT IVr. semestr letni 2013

WYK LAD 16: Cia̧gi dodatnio określone i Twierdzenie Herglotza

Wspó lczynniki Fouriera–Stieltjesa

Na tym wyk ladzie poznamy tzw. wspó lczynniki Fouriera–Stieltjesa miar nieujem-
nych skończonych na okrȩgu jednostkowym. Okaże siȩ to niezwykle ważnym narzȩ-
dziem przy analizie spektralnej operatorów unitarnych.

Definicja 1. Niech µ bȩdzie miara̧ nieujemna̧ skończona̧ określona̧ na zbiorach
borelowskich okrȩgu jednostkowego T = {z ∈ C : |z| = 1}. Przez cia̧g wspó lczynni-

ków Fouriera–Stieltjesa tej miary rozumiemy cia̧g dwustronny

µ̂(n) =

∫

z−n dµ (n ∈ Z).

Istnieje bardzo ścis la analogia pomiȩdzy wspó lczynnikami Fouriera–Stieltjesa miary,
a wspó lczynnikami Fouriera funkcji f ∈ L2(λ), gdzie λ oznacza unormowana̧ miarȩ
Lebesgue’a na T. Mianowicie, jeśli f ∈ L2(λ) jest funkcja̧ nieujemna̧ i określimy
miarȩ λf jako miarȩ Lebesgue’a z gȩstościa̧ f (czyli dλf = fdλ), to wspó lczynniki
Fouriera–Stieltjesa miary λf sa̧ tożsame ze wspó lczynnikami Fouriera funkcji f . Na
tym jednak analogia siȩ kończy. Istnieja̧ miary absolutnie cia̧g le wzglȩdem miary
Lebesgue’a ale z gȩstościa̧ należa̧ca̧ do L1(λ)\L2(λ) oraz miary singularne wzglȩdem
miary Lebesgue’a. Dla takich miar cia̧g wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa nie jest
sumowalny z kwadratem i nie reprezentuje cia̧gu wspó lczynników Fouriera żadnego
elementu przestrzeni Hilberta. Wspczynniki miar posiadaja̧cych atomy nawet nie
da̧ża̧ do zera!

Co jest jednak najważniejsze, cia̧g wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa pozwala jed-
noznacznie określić miarȩ:

Twierdzenie 1. Jeśli µ̂(n) = ν̂(n) dla każdego n ∈ Z, to µ = ν.

Dowód: To wynika natychmiast z dwóch faktów:

(1) Miary nieujemne skończone można utożsamiać z funkcjona lami nieujem-
nymi ograniczonymi na zespolonej przestrzeni funkcyjnej C(T) (Twierdze-
nie Riesza).

(2) Zbiór funkcji {z−n : n ∈ Z} = {zn : n ∈ Z} jest liniowo gȩsty w C(T)
(Twierdzenie Stone’a–Weierstrassa).

Zatem miary, które daja̧ te same ca lki na funkcjach z−n zadaja̧ funkcjona ly cia̧g le
równe sobie na zbiorze liniowo gȩstym, a co za tym idzie równe sobie (jako funkcjona ly
na C(T)). To jednak oznacza, że wyj́sciowe miary sa̧ sobie równe. �

Twierdzenie 2. Cia̧g miar nieujemnych skończonych (µk)k≥1 na T traktowanych
jako funkcjona ly na C(T) zbiega *s labo do miary (nieujemnej skończonej) µ

wtedy i tylko wtedy, gdy ich cia̧gi wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa zbiegaja̧ po
wspó lrzȩdnych do cia̧gu wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa miary µ:

µk
*s labo
−−−−→ µ ⇐⇒ ∀n∈Z µ̂k(n) → µ̂(n).

Dowód: Implikacja w jedna̧ stronȩ jest oczywista. Zbieżność *s laba miar oznacza
zbieżność ca lek z dowolnej ustalonej funkcji cia̧g lej, w szczególności z z−n (dla



dowolnego n ∈ Z). A to jest w laśnie zbieżność na n-tej (czyli każdej) wspó lrzȩdnej
cia̧gu wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa. W druga̧ stronȩ: Po pierwsze mamy
‖µk‖ = µk(T) =

∫

1 dµk = µ̂k(0) → µ̂(0) = ‖µ‖, co dowodzi, że wszystkie miary
µk i µ maja̧ wspólnie ograniczone normy. Niech M oznacza ograniczenie. Dowolna̧
funkcjȩ cia̧g la̧ f można jednostajnie (z dok ladnościa̧ do ǫ

M
) przybliżyć wielomianem

∑N

n=1 cnz
n. Zatem

∫

f(z) dµk ≈ǫ

∫ N
∑

n=1

cnz
n dµk =

N
∑

n=1

cn

∫

zn dµk =

N
∑

n=1

cnµ̂k(−n) −−−→
k→∞

−−−→
k→∞

N
∑

n=1

cnµ̂(−n) =

∫ N
∑

n=1

cnz
n dµ ≈ǫ

∫

f(z) dµ.

Ponieważ ǫ jest dowolnie ma ly, cia̧g ca lek
∫

f(z) dµk zbiega do ca lki
∫

f(z) dµ, a
ponieważ tak jest dla każdej f ∈ C(T), wiȩc miary µk zbiegaja̧ *s labo do µ. �

Uwaga: Powyższy dowód jest szczególnym przypadkiem ogólniejszego faktu: jeśli
cia̧g funkcjona low na przestrzeni Banacha X zbiega (do jakiegoś funkcjona lu granicz-
nego) po na lożeniu na każdy element pewnego zbioru liniowo gȩstego w X, to cia̧g
ten zbiega *s labo. Dowód jest taki sam.

Cia̧gi dodatnio określone

Podamy teraz kluczowa̧ charakteryzacjȩ tych cia̧gów, które sa̧ cia̧gami wspó lczynni-
ków Fouriera–Stieltjesa miar nieujemnych skończonych na T. Nie jest to ani należe-
nie do ℓ2 ani do ℓ1, ani do żadnej innej znanej nam przestrzeni cia̧owej. Jest to
raczej warunek natury algebraicznej.

Definicja 2. Cia̧g liczb zespolonych (an)n∈Z nazywa siȩ dodatnio określony, jeśli dla
dowolnego cia̧gu liczb zespolonych (cn)n∈Z i dla każdego N ∈ N zachodzi nierówność

∑

n,m∈[−N,N ]

cnc̄m · an−m ≥ 0.

Powyższy warunek wydaje siȩ trudny do sprawdzenia, gdyż uwzglȩdnia on wszys-

tkie cia̧gi liczb zespolonych (cn). Ponadto w żaden sposób nie kojarzy siȩ on z
sumowalnościa̧, czy nawet ograniczonościa̧ cia̧gu (an). Pomocne w zrozumieniu
struktury cia̧gu dodatnio określonego sa̧ dwa poniższe i kluczowe dla nas przyk lady.

Przyk lad 1. Cia̧g wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa (µ̂(n))n∈Z dowolnej miary
nieujemnej skończonej µ na okrȩgu jednostkowym T jest dodatnio określony.

Sprawdzenie: Ustalmy dowolny dwustronny cia̧g liczb zespolonych (cn)n∈Z i liczbȩ

naturalna̧ N . Niech f(z) =
∑N

n=−N cnz
−n. Jest to wielomian, a wiȩc funkcja cia̧g la

na T (zatem ograniczona). Funkcja |f |2 jest nieujemna i cia̧g la (zatem ograniczona,
sta̧d ca lkowalna). Mamy wiȩc

∫

|f |2 dµ ≥ 0. Z drugiej strony

|f |2 = f · f̄ =

N
∑

n=−N

cnz
−n ·

N
∑

m=−N

c̄mzm =
∑

n,m∈[−N,N ]

cnc̄m · z−(n−m).

Ca lkuja̧c miara̧ µ otrzymujemy

0 ≤

∫

|f |2 dµ =
∑

n,m∈[−N,N ]

cnc̄m

∫

z−(n−m) dµ =
∑

n,m∈[−N,N ]

cnc̄m · µ̂(n−m).



Przyk lad 2. Niech T oznacza dowolny operator unitarny na ośrodkowej przestrzeni
Hilberta H i niech x ∈ H. Wtedy cia̧g an = 〈Tnx, x〉 jest dodatnio określony.

Sprawdzenie: Jak poprzednio, ustalmy cia̧g (cn)n∈Z i liczbȩ N . Niech

y =
N
∑

n=−N

cnT
nx ∈ H.

Oczywíscie kwadrat normy y jest nieujemny. Czyli

0 ≤ ‖y‖2 =
〈

N
∑

n=−N

cnT
nx,

N
∑

m=−N

cmTmx
〉

=
∑

m,n∈[−N,N ]

cnc̄m〈Tnx, Tmx〉.

Z unitarności T (a tym samym unitarności Tm) mamy

〈Tnx, Tmx〉 = 〈(Tm)∗Tnx, x〉 = 〈T−mTnx, x〉 = 〈Tn−mx, x〉 = an−m,

co wstawione do poprzedniego wzoru daje ża̧dana̧ nierówność dowodza̧ca̧ dodatniej
określoności cia̧gu (an).

Udowodnimy teraz twierdzenie w pewnym sensie przeciwne do Przyk ladu 1. Jest
to g lówne twierdzenie dzisiejszego wyk ladu.

Twierdzenie 2 (Herglotz). Każdy cia̧g dodatnio określony (an)n∈Z jest cia̧giem
wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa pewnej miary nieujemnej skończonej µ na T.

Dowód: Przy ustalonym z ∈ T utwórzmy cia̧g cn = zn (n ∈ Z). Wtedy, z dodatniej
określoności cia̧gu (an) mamy, dla każdego N ∈ N,

(*) 0 ≤
∑

n,m∈[−N,N ]

cnc̄m · an−m =

∑

n,m∈[−N,N ]

zn−m · an−m =

2N
∑

k=−2N

(2N + 1 − |k|) akz
k =

(2N + 1)
2N
∑

k=−2N

(

1 − |k|
2N+1

)

akz
k = (2N + 1) · PN (z).

(powyżej policzylísmy ile par (n,m) z przedzia lu [−N,N ] daje ta̧ sama̧ różnicȩ k).
PN (z) jest wielomianem zmiennej z. Ponieważ nieujemność zachodzi niezależnie
od wartości z, nasz wielomian musi być rzeczywisty i nieujemny na T. Wyrazem
wolnym tego wielomianu jest a0, a poza nim mamy sumȩ funkcji nieparzystych
(wartość w −z jest przeciwna do wartości w z). Ponieważ ca lka z funkcji nieparzys-
tej (miara̧ Lebesgue’a) jest zero, to ca lka z PN wynosi a0, a ponieważ PN jest
nieujemny, to jest to zarazem jego norma w L1(λ). W ten sposób wykazalísmy
wspólna̧ ograniczoność w normie L1(λ) wielomianów PN przy zmieniaja̧cym siȩ N .
To oznacza, że miary (nieujemne) dµN = Pn dλ traktowane jako funkcjona ly na
C(T) sa̧ wspólnie ograniczone w normie (wiemy, że norma funkcjona lu na C(X)
zadanego przez miarȩ probabilistyczna̧ ν na X z gȩstościa̧ h jest równa normie
w L1(ν) tej gȩstości). Z twierdzenia Banacha–Alaoglu istnieje podcia̧g miar µNj

zbieżny *s labo do pewnej miary (nieujemnej) µ o normie nie przekraczaja̧cej a0.



Zatem na mocy Twierdzenia 2, wspó lczynniki Fouriera–Stieltjesa miar µNj
zbiegaja̧

do wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa miary µ. Mamy, dla każdego ustalonego n i
N ≥ |n|,

µ̂N (n) =

∫

z−n PN dλ =
2N
∑

k=−2N

(

1 − |k|
2N+1

)

ak

∫

zk−n dλ.

Nie zeruje siȩ tylko sk ladnik przy k = n dla którego ca lka po prawej wynosi 1.
Mamy wiȩc

µ̂N (n) =
(

1 − |n|
2N+1

)

an.

Biora̧c granicȩ po podcia̧gu Nj otrzymujemy po prawej stronie µ̂(n) a po lewej an.
W ten sposób wykazalísmy, że cia̧g (an) pokrywa siȩ z cia̧giem wspó lczynników
Fouriera–Stieltjesa miary nieujemnej skończonej µ. �

Uwaga: Przy okazji pokazalísmy, że ca ly cia̧g µN zbiega *s labo do µ.

Niektóre w lasności cia̧gów dodatnio określonych.

Cia̧g dodatnio określony bynajmniej nie musi sk ladać siȩ z wyrazów nieujemnych.
Tylko a0 jest nieujemny. Musi on jednak być ograniczony i antysymetryczny, jak
to zebrano w poniższym fakcie:

Fakt 1. Każdy cia̧g dodatnio określony (an)n∈Z spe lnia a0 ≥ 0. Miara zwia̧zana z
cia̧giem dodatnio określonym (an) ma normȩ a0. Ponadto dla każdego n ∈ Z,

(1) a−n = ān,
(2) |an| ≤ a0.

Dowód: Wobec Twierdzenia Herglotza fakty te sa̧ oczywiste. Wystarczy napisać,
że an =

∫

z−n dµ dla pewnej miary nieujemnej skończonej µ na T (i zauważyć, że
z0 = 1, zn = z−n oraz |zn| = 1). �

Jak już powiedzielísmy, miara µ jest absolutnie cia̧g la wzglȩdem miary Lebesgue’a
z gȩstościa̧ należa̧ca̧ do L2(λ) wtedy i tylko wtedy, gdy cia̧g (µ̂(n))n∈Z należy do
ℓ2. Rozpoznanie miary absolutnie cia̧g lej z gȩstościa̧ w L1(λ) na podstawie cia̧gu
wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa jest zadaniem bardzo trudnym (nie jest znane
sprawdzalne kryterium). W każdym razie ma to niewiele wspólnego z należeniem
tego cia̧gu do ℓ1. Jedno, co można  latwo rozpoznać to czȩść atomowa miary. Mówi
o tym twierdzenie Wienera, które przytoczymy bez dowodu:

Twierdzenie 3 (Wiener). Suma kwadratów mas atomów miary nieujemnej skoń-
czonej µ na T wynosi

∑

z∈T

µ({z})2 = lim
N

1

2N + 1

N
∑

n=−N

|µ̂(n)|2 = lim
N

1

N

N
∑

n=1

|µ̂(n)|2.

W szczególności miara µ jest cia̧g la wtedy i tylko wtedy, gdy granica po prawej
wynosi zero (tzn. cia̧g kwadratów modu lów wspó lczynników Fouriera–Stieltjesa
miary µ ma średnia̧ zero). �
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